
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Nghị định  

quy định hoạt động khoa học và 

công nghệ trong cơ sở giáo dục 

đại học 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 2170/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/6/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định hoạt động khoa học 

và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng 

Sơn cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị định và có một số ý kiến góp ý như sau: 

- Tại mục c khoản 3 Điều 6: nên xem xét diễn đạt là “Nhóm nghiên cứu 

mạnh có thuyết minh Chương trình nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 

không quá 5 năm với định hướng rõ ràng từ mục tiêu, nội dung, sản phẩm cụ thể 

và dự kiến kinh phí thực hiện theo từng giai đoạn; sản phẩm nghiên cứu phải 

bảo đảm đào tạo được tiến sĩ, công bố quốc tế…”. 

 - Tại trang 4 và 5 của dự thảo: đề nghị xem xét bỏ bớt một số liên từ “và”. 

 - Tại khoản 2 Điều 11: đề nghị xem xét diễn đạt nội dung “… hỗ trợ một 

phần học bổng cho cán bộ, viên chức và người học đi học ở nước ngoài…” thành 

“… hỗ trợ một phần học bổng cho cán bộ, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên, 

sinh viên trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ở nước ngoài….”;  đồng 

thời xem xét thay cụm từ “… của mình” bằng cụm từ “… của đơn vị”. 

 - Tại khoản 3 Điều 11: đề nghị xem xét bổ sung cụm từ “, ấn phẩm khoa 

học khác” sau cụm từ “…, xuất bản kỷ yếu”. 

 - Tại điểm c khoản 2 Điều 15 và khoản 3 Điều 21: đề nghị xem xét bổ 

sung cụm từ “ và Scopus” sau cụm từ “…công bố trên tạp chí  trong danh mục 

ISI” để thống nhất với nội dung tại khoản 3 Điều 11.  

UBND tỉnh Lạng Sơn kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, KHCN, KHĐT, TC;  

- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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